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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța luării constante în considerație a principiului egalității între bărbați 
și femei și a promovării șanselor egale în toate politicile și acțiunile Uniunii;

2. reamintește că conceptul de cetățenie contribuie la integrarea europeană, implicând atât 
femei cât și bărbați;

3. regretă încă o dată faptul că Comisia nu a integrat dimensiunea de gen în cadrul celui de al 
cincilea Raport privind cetățenia Uniunii; constată că, din acest motiv, este foarte greu să 
se realizeze o evaluare cuprinzătoare și linii orientative referitoare la acest subiect;

4. subliniază că dreptul la liberă circulație și la stabilirea unei reședințe are un impact major 
asupra vieții de familie și a opțiunilor educaționale și profesionale ale femeilor; invită, 
așadar, Comisia să ia în considerare nevoile specifice ale femeilor în acest domeniu; 

5. solicită o participare sporită a femeilor la viața politică și la procesul decizional în vederea 
integrării europene; în acest scop, femeile trebuie să beneficieze de campanii de 
conștientizare mai percutante pentru a își exercita pe deplin drepturile de cetățeni ai 
Uniunii și pentru a fi mai active la nivelul grupurilor politice;

6. solicită Comisia să intensifice programele de informare referitoare la cetățenia europeană 
pentru a informa pe deplin copiii, mai ales fetele și femeile din instituțiile de educație și în 
special din zonele dezavantajate din punct de vedere geografic și social.
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